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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Oceňování projektových prací a inženýrských činností 
Jméno autora: Pavlína Trnovská 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Dle zadání BP bylo úkolem studentky zpracovat problematiku projektových prací a inženýrské činnosti v rámci výstavbového 
projektu, nastudovat možnosti jejich oceňování pomocí Sazebníku Unika, VHŘ ČKA a ČKAIT, individuální kalkulace a 
hodinové sazby. To mělo být aplikováno na konkrétním výstavbovém projektu a výsledky analyzovány. 

 

Splnění zadání splněno 
 

V rámci teoretické části BP je podrobně zpracována problematika projektových prací a inženýrské činnosti, studentka 
definovala výstavbový projekt, fáze jeho životního cyklu. Dále se podrobně zabývala projektovou činností, projektovou 
dokumentací v členění dle fází služeb, inženýrskou činností v jednotlivých fázích a etapách výstavbového projektu, a jejich 
vazbami.  
V části Oceňování jsou přehledně shrnuty možnosti ocenění projektových prací a inženýrských činností – Sazebník pro 
navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností (UNIKA), Výkonový a honorářový řád ČKAIT a ČKA 
(VHŘ). Rovněž je porovnáno členění výkonů do výkonových fází. 
V praktické části je provedeno ocenění projektových prací a inženýrských činností na příkladu projektu výstavby bytového 
domu v Berouně. Pro účely vyčíslení ceny PČ a IČ studentka nejprve stanovila započitatelné náklady projektu dle 
rozpočtových ukazatelů RTS, a.s. Cenu PČ a IČ vyčíslila pomocí sazebníku UNIKA, VHŘ, průměrné hodinové sazby 
(www.cenyzaprojekty.cz). Vzhledem k významnému rozdílu v ocenění provedla studentka analýzu ceny podle jednotlivých 
výkonových fází. V závěru studentka správně doporučuje pracovat s vlastními podklady a výše zmíněné podklady používat 
jen orientačně. 
Zadání BP bylo splněno. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Studentka byla při zpracování BP aktivní, práci průběžně konzultovala. Jednoznačně je schopna samostatné tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
BP je zpracována na odpovídající úrovni, studentka využila znalostí získaných studiem, využila dostupné podklady. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Formální úroveň i rozsah práce hodnotím kladně. Práce je zpracována ve slovenském jazyce, gramatickou správnost nemohu 
hodnotit. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Studentka využila převážně internetové zdroje, citace jsou uvedeny. 

http://www.cenyzaprojekty.cz/
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Další komentáře a hodnocení 
 
Nemám. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Otázka pro obhajobu: 
V práci jste variantně pro ocenění PČ a IČ použila hodinovou sazbu 500 Kč. Jak byste tuto sazbu kalkulovala? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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